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ROMANIA  

JUDEŢUL GORJ  

COMUNA BERLEȘTI  

CONSILIUL LOCAL  

 
 

 

PROCES – VERBAL 
 Încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local Berlești din data de  

20.12.2022, convocată prin Dispoziția  nr.311 din 14 decembrie 2022 emisă de Primarul comunei 

Berlești 
 

 

 Convocarea consiliului local s-a făcut în scris, prin intermediul secretarului general al 

comunei Berlești, în data de 14 decembrie 2022, conform convocatorului nr.6986/14.12.2022 și 

invitațiilor  transmise consilierilor locali. Odată cu notificarea convocării, au fost puse la dispoziţia 

consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei.  

 Documentul de convocare cuprinde data, ora și locul desfăşurării ședinței, proiectul ordinii 

de zi, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, modalitatea prin care sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali, indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare 

proiectele de hotărâre și invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre. 

 Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinţa locuitorilor comunei prin afișarea Dispoziţie 

nr.311 din 14.12.2022 la avizierul Primăriei comunei Berlești, conform procesului verbal de afişaj 

nr.6987 din 14.12.2022  și publicare pe site-ul www.primariaberlesti.ro   

 Şedinţa se desfăşoară în sala de şedinţe a consiliului local din incinta primăriei, situată la 

parter, începând cu ora 17,00, este publică, iar lucrările se desfăşoară în limba română.  

În conformitate cu dispozițiile art.138, alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare, la începutul ședinței este supus aprobării consiliului local 

procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 23.11. 2022, proces-verbal ce a 

fost pus la dispoziția consilierilor locali prin afișare la avizierul primăriei.  

Procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 23.11.2022, s-a aprobat,  

fără modificări,  cu 11 voturi pentru din totalul celor 11 consilieri prezenți la ședință.   

 Ședința este legal constituită, potrivit art.137, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind 

prezenți următorii consilieri locali:  

PASCHIA VIOREL     - prezent, 

ȚIMURLEA NICOLAE    - prezent, 

LIHU – OANĂ LEONTIN    - prezent, 

ȘOȘOI GHEORGHE     - prezent, 

DUMITRAȘCU MARIA     - prezent, 

POPESCU DANIEL      - prezent, 

GARCEA FLORIN – CĂTĂLIN    - prezent, 

LIHU IUSTIN      - prezent, 

GHICIOI VIRGIL      - prezent, 

LIHU TEODOR-FLORIN    - prezent,  

MATEI CONSTANTIN    - prezent. 

Lista cu prezența consilierilor locali la ședința ordinară a consiliului local constituie anexă 

la prezentul proces-verbal.    

 La ședința consiliului local participă domnul Berlescu Iulian, primarul comunei Berlești și 

domnul Argeșanu Eugen, secretar general al comunei Berlești.  

 Şedinţa consiliului local este deschisă de domnul consilier Lihu-Oană Leontin, care în 

calitate de preşedinte de şedinţă, informează plenul că este întrunit cvorumul, astfel încât, şedinţa 

este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  

În continuare se prezintă Dispoziția nr.311 din 14.12.2022, privind convocarea consiliului 

local în ședință ordinară pe data de 20.12.2022, care are pe ordinea de zi următoarele:  

http://www.primariaberlesti.ro/
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1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, 

pe anul 2022, etapa a VII-a;  

Inițiator proiect: Iulian Berlescu - primarul comunei  

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei 

Berlești, județul Gorj pentru anul 2023;  

Inițiator proiect: Iulian Berlescu - primarul comunei  

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a 

Programului anual al achizițiilor publice a comunei Berlești, județul Gorj, pentru anul 2023; 

 Inițiator proiect: Iulian Berlescu - primarul comunei  

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate de  beneficiarii dreptului de  ajutor social, stabilit 

conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023; 

Inițiator proiect: Iulian Berlescu - primarul comunei  

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Berlești pentru implementarea proiectului ”HUB 

DE SERVICII MMSS – SII MMSS” , cod MySmis 130963. 

Inițiator proiect: Iulian Berlescu - primarul comunei  

Domnul  Președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare  a 

consiliului local convocată în data de  20.12.2022.  Cine este pentru?  Este cineva împotrivă?  Se 

abține cineva?   

 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a consiliului local din data de 20.12.2022 este 

aprobat  în unanimitate de voturi.  

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, pe anul 2022, etapa a VII-a.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate din cadru 

Consiliului Local Berlești.  

Domnul Primar Iulian Berlescu: Bugetul local se rectifică în baza  Decizia nr.26 din 

25.11.2022 privind repartizarea influențelor pentru anul 2022 prin majorare și/sau diminuare a 

sumelor reprezentând sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pentru anul 2022  și  Decizia nr.29 din 07.12.2022 

privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar în luna decembrie a anului 2022  prin 

care comunei Berlești i s-a alocat sume pentru echilibrarea bugetului local. Capitolele bugetare 

care se rectifică cu sumele corespondente sunt prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre.   

 Domnul  Președinte de ședință: Dacă aveți întrebări cu privire la rectificarea bugetului 

local? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Este cineva împotrivă ? Se abține 

cineva ?  

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, 

pe anul 2022, etapa a VII-a, se aprobă, în integralitate, cu 11 voturi pentru.  

Punctul nr.2 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul 

comunei Berlești, județul Gorj pentru anul 2023.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate din cadru 

Consiliului Local Berlești.  

Domnul Primar Iulian Berlescu: Taxele și impozitele locale au fost stabilite pentru anul 

2023, prin indexarea cu rata inflației de 5,1% potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului 

Finanțelor, conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.  

De asemenea, în temeiul art.491 alin.(11) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone și combinațiile de autovehicule, autovehiculele articulate sau trenurile rutiere, de transport de 

marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 

transport a fost stabilit în funcție de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri și au fost stabiulite în 

funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în 1 octombrie 2022, respectiv 4,9490 RON, 

conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr.C379. 

La taxe locale, taxa pentru închirierea buldo - excavatorului este de 220 lei/oră iar taxa la 

alimentare cu apă s-a stabilit la 3,50 lei/mc de apă.  Taxa pentru serviciul de salubrizare rămâne 
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momentan în sumă 7,08 lei persoană /lună și vom vedea dacă operatorul de salubrizare solicită 

ajustarea acesteia.  

Domnul consilier Lihu Iustin: Sunt persoane care spală tot timpul mașinile și nu am nici o 

problemă cu majorarea prețului la apă. Solicită să se monteze apometre la intrarea și ieșirea din 

sate pentru a se monitoriza consumul de apă.  De asemenea, afirmă că sunt persoane care au 

branșamente ilegale la rețeaua de apă.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu : La Boierești a fost depistat Nea Mitică care are două 

șaniere și două branșamente. Întâmplarea a fost ca reprezentatul S.C. Gospober Prest SRL să 

desfacă robinetul și nu se învârtea apometru. Altfel, cine își dădea seama că sunt două 

branșamente. 

Domnul consilier Lihu Iustin: Trebuie verificați, că sunt mai mulți cu astfel de 

branșamente.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu : Nu poți intra în curte la fiecare că mulți au căminul în 

curte . Eu vreau ca printr-un program cu finanțare nerambursabilă pe fonduri europene să scoatem 

toate căminele la limita de proprietate. Eu, asta urmăresc și am tot discutat această chestie. Dacă 

hotărâm să dăm apa la un operator nu o ia dacă nu sunt apometrele la poartă. 

Domnul consilier Lihu Iustin: Apa trebuie monitorizată cu apometre în fiecare sat.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu : Sunt apometre la fiecare bazin iar când a venit Curtea de 

Conturi în anul 2018 ne-a obligat sa montăm apometre la intrarea în fiecare sat. La Pârâu Viu este 

apometru la Gicu Munteanu și îl poți citi în fiecare zi și îți poți da seama de consum.  

Domnul  Președinte de ședință: Haideți, să depășim momentul! 

Domnul consilier Lihu Iustin: A doua problemă, este vorba de închirierea 

buldoexcavatorului și vreau să întreb dacă taxa este stabilită atât pe persoane fizice  cât și pe 

persoane juridice?  

Domnul Primar, Iulian Berlescu : Da, este o singură taxă.  

Domnul consilier Lihu Iustin: Și, vi se pare normal ca noi să plătim aceeași taxă ca și 

persoanele juridice ?  

Domnul Primar, Iulian Berlescu : Am stabilit o taxa generală.  

Domnul consilier Lihu Iustin: De ce ? Este o taxă prea mare pentru persoanele fizice. Când 

am stabilit taxa, motorina costa 9 lei / litru iar acum costă 7 lei/litru.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu : Acum, s-au uzat pivoții pe față la buldocupă și costă 

aproape 3.000 lei. Cheltuielile de întreținere și exploatare sunt mari.  

Domnul consilier Lihu Iustin: Vreau să știu dacă toți cei care folosesc buldoecaxatorul 

plătesc.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu : Toată lumea plătește.  

Domnul  Președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Este 

cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei 

Berlești, județul Gorj pentru anul 2023, se aprobă în integralitate, cu 10 voturi pentru. Se abține 

domnul consilier Lihu Iustin.  

În continuare trecem la punctul 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice a comunei 

Berlești, județul Gorj, pentru anul 2023. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate din cadru 

Consiliului Local Berlești.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu : În fiecare an aprobăm Programul achizițiilor publice a 

comunei Berlești, județul Gorj, adică ce achiziții intenționăm să facem în anul următor. Poate le 

facem, poate nu le facem, în funcție de proiectele pe care le avem precum și de consumabilele de 

care avem nevoie la primărie.  

Domnul consilier Popescu Daniel : Să fie bani !  

Domnul Primar, Iulian Berlescu:  Ar fi bine, dar factura la curent a venit de 32.000 lei pe 

luna asta.  

Domnul consilier Popescu Daniel: La anul produceți cu panourile fotovoltaice.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu :  Acum se încarcă documentele, luna aceasta.  
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Domnul  Președinte de ședință: Ați făcut un calcul, acoperiți consul de energie cu panourile 

fotovoltaice. Am discutat data trecută, dacă limităm iluminatul public, ați făcut un calcul, dacă 

acoperiți contravaloarea acelor ceasuri, plătim în plus.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Nu plătește nimeni în plus, pentru că, un astfel de 

dispozitiv contă în jur de 20 lei. 

Domnul  Președinte de ședință: Atunci de ce nu-l montați.   

 Domnul Primar, Iulian Berlescu: Am zis să treacă sărbătorile și să nu-l oprim chiar de 

sărbători.  

 Domnul  Președinte de ședință: Se aprind prea de vreme. Economia de acolo o facem.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu:Sunt pe fotocelulă.  

 Domnul Primar, Iulian Berlescu: Vom opri iluminatul între orele 23 – 24 și 5 – 5,30 după 

sărbători.  

Domnul  Președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Este 

cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului 

anual al achizițiilor publice a comunei Berlești, județul Gorj, pentru anul 2023 se aprobă, în 

integralitate, cu 11 voturi pentru.  

Punctul nr.5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 

între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Berlești pentru implementarea proiectului 

”HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” , cod MySmis 130963.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate din cadru 

Consiliului Local Berlești.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Prin acest proiect dotam serviciul de asistență socială cu 

un calculator, o tabletă și o imprimantă puse la dispoziție de Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale.  

Domnul secretar general al comunei : Scopul proiectului este informatizarea serviciului de 

asistență socială, adică dosarul de ajutor social se scanează se încarcă în program și poate fi accesat 

de minister, agențiile și serviciile de protecție socială.  

Domnul  Președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Este 

cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Berlești pentru implementarea proiectului ”HUB 

DE SERVICII MMSS – SII MMSS” , cod MySmis 130963 se aprobă, în integralitate, cu 11 voturi 

pentru.  

Domnul Președinte de ședință: Am sărit peste punctul nr.4 - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea  Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 

prestate de  beneficiarii dreptului de  ajutor social, stabilit conform Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, pentru anul 2023. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate din cadru 

Consiliului Local Berlești.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Beneficiarii de ajutor social pot face și alte categorii de 

lucrări de interes public, decât cele prevăzute în plan. Trebuie să avem un plan aprobat pentru că 

așa prevede legea și așa cer cei de la AJPIS.  

Domnul consilier Lihu Iustin: Poți să le dai motocoasa să taie iarba pe marginea drumului.  

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Nu poți să-i pui pe toți cu motocoasa că se pot întâmpla și 

accidente. Am pe Vasile și pe Baicu de la ajutor social, că sunt mai pricepuți. Am trimis pe Vali de 

la societatea primăriei și a spart două parbrize pe Dealul Licuriciului și a fost bun de plată.  Cei 

care beneficiază de venit minim garantat trebuie să desfășoare activități în funcție de pregătirea pe 

care o au și de starea de sănătate.   

Domnul Președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Este 

cineva împotrivă ? Se abține cineva ?  
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de  beneficiarii dreptului de  ajutor social, stabilit conform 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023 se aprobă, în integralitate, cu 

11 voturi pentru.  

Domnul consilier Lihu Iustin: Când este gata rețeaua de canalizare și când se pot racorda 

cetățenii ? 

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Nu se poate racorda nimeni pană nu se face recepția 

lucrării iar cei care s-au racordat în trecut nu au avut avizul primăriei.  

Domnul consilier Lihu Iustin:  Fabrica de lapte în ce stadiu este ?  

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Proiectul este la AFIR Tg-Jiu.  

Domnul consilier Lihu Iustin: Și, finanțare are ? 

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Să treacă de AFIR Tg-Jiu, că este de 2  ani de zile acolo, 

dar se finanțează numai dotările. Un tanc de lapte și două tonomate, imediat le montăm.  

Domnul consilier Lihu Iustin: Tot doamna Ileana este președinte ?  

Domnul Primar, Iulian Berlescu: Președinte este domnul Ciocea, ea este manager.  

Domnul Președinte de ședință:  Vă urez sărbători fericite și să ne vedem sănătoși. Declară 

închise lucrările ședinței ordinare a consiliului local din data de 20 decembrie 2022.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

CONSILIER                    Secretar general al comunei 

   Leontin LIHU - OANĂ                       Eugen ARGEȘANU  
 

 

 

 

 


